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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Met de A.L.V. achter de rug en de start van de diverse leagues is er weer genoeg
nieuws verzameld voor een nieuwe nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!
GEEN TRAINING EN JEUGDLEAGUE OP 5 NOVEMBER:
In verband met een groot toernooi van de KNDSB, de bowlingbond voor doven en
slechthorenden is het niet mogelijk om op 5 November te komen trainen.
Ook de jeugdleague zal op die datum niet plaatsvinden.
Iedereen is uiteraard wel van harte welkom om te komen kijken bij dit toernooi!!
De deur opent om 10:00u

RIET VAN DER WILLIK-JEUGDLEAGUE
Ja, je leest het goed, na jaren van afwezigheid is er eindelijk weer een jeugdleague bij
HBB-Scheveningen. En bij de opstart van deze league heeft het bestuur besloten de
naam van ons oudste lid aan deze jeugdleague te verbinden.
Onze toekomstige toppers spelen iedere zaterdagmiddag vanaf 12:00 uur 4 games,
met handicap zonder maximum.
Iedere laatste zaterdag van de maand worden zij getraind door onze jeugdtrainer
Berry Vierling waarbij het “bowlingvak” steeds verder wordt uitgelegd.
Wij hopen dat Julian, Liam, Ruben, Michael, Luka en Tony hun plezier in het bowlen
blijven behouden en dat er zich meer jeugdleden gaan aanmelden.
Jeugdleden zijn de toekomst van HBB, maar we moeten ze wel begeleiden
Voor het jeugdbowlen is de vereniging altijd op zoek naar begeleiders.
Lijkt het je leuk om af en toe op zaterdag (12:00-14:00) jeugdleden te begeleiden,
vooral te zorgen dat ze plezier hebben in het bowlen en enthousiast worden over de
sport, meld je dan a.u.b. bij Richard Addae (voorzitter@hbb-scheveningen.nl).
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NATIONALE LEAGUES
Op 1 en 2 Oktober jongstleden zijn ook de Nationale Leagues weer van start gegaan.
Dit seizoen komen er voor de HBB 4 teams uit, waarvan 1 team in de Regio
Trioleague.
Sommige teams spelen al jaren samen en zijn volledig op elkaar ingespeeld, maar er
zijn ook teams die nieuw zijn, waarbij zelfs op de 1e speeldag nog kennis met elkaar
gemaakt moest worden 
Op Zaterdag 1 Oktober mocht het team “Bowling Scheveningen” van Kevin de Haan,
Manuelito Tomas, Denise Kruithof, Tom Gulman, Pedro Creel en David Witteveen als
eerste aantreden in de Regio Trio League. (Klasse: Hoofdklasse)
Op hun eerste speeldag in Leiden gaven ze direct een heel mooi visitekaartje af door
alle wedstrijden met winst af te sluiten.
Met 16 punten, een pinfall van 3124 (173,56 gem.) mogen zij zich klaarmaken voor de
komende speeldag op 29 Oktober in Ockenburgh.
Op Zondag 2 Oktober was het de beurt aan de andere toppers.
Het team “Proshop Eric Deen” (Klasse: 1e Divisie A) van Peter Knijff, de gebroeders
Tomas (Carlo, Angelo en Paolo), en Arjan van Kranenburg mochten naar het altijd
mooie Heerhugowaard, om daar de banen vakkundig te “slopen”.
Aan de scores te zien, die je overigens van alle teams kunt volgen via de NBF site, liep
de dag niet als gewenst, en moesten zij genoegen nemen met een voorlopige
gedeelde 6e plaats. Met 9 punten, een pinfall van 3777 (179,86 gem.) mogen zij op 30
Oktober hun thuiswedstrijd gaan spelen in Scheveningen.
Het team “HBB Scheveningen” (Klasse: 2C) van David Witteveen, Desirée van
Stokrom, Manuel Padding, Frans en Sio Raboen en Jakov Minic mochten naar De Lier.
David, vorig seizoen nog spelend voor het team “Something Darkside”, is nu de
teamcaptain en leidende factor in dit geheel nieuwe team.
Zo’n eerste speeldag is het altijd wat wennen aan elkaar in een vreemde omgeving,
en met het behalen van 9 punten nestelen zij zich ook op een 6e plaats.
Teamgemiddelde van de eerste speeldag was 162,67 (pinfall 3416), maar dat gaat op
de komende speeldag op 30 Oktober in Scheveningen helemaal goed komen.
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(vervolg Nationale Leagues):
Last but not least mocht het team “Bowling Scheveningen Allstars” (Klasse: 1C) van
Ferrell Khoo, Wim Bouman, Kevin de Haan, Michael v.d. Poorten, Richard Addae en
Justin de Haan, afreizen naar IJsselmonde.
Na eerst aan elkaar voorgesteld te zijn (Richard en Justin) ging het team direct lekker
van start door een dikke 600 game weg te zetten. Daar was “aartsrivaal”
Wijndaelerduin 1 niet tegen bestand, waardoor de eerste punten in de pocket zaten.
Daarna kwam de teller helaas niet meer tot de 600, maar met een prachtig
teamgemiddelde van 187,10 (pinfall 3939) en 14 punten, staan zij na de eerste
speeldag op de 3e plaats.
Benieuwd of het de eerstkomende speeldag (30-10) in Ockenburgh net zo goed gaat.
Wil je alle teams die in de Nationale league spelen volgen?
Via onderstaande link kan je alle resultaten checken:
http://www.bowlingnbf.nl/leagues/overzicht/index/2016-2017

KEVIN DE HAAN VESTINGSTAD-KAMPIOEN!!
Op 23 Oktober jl. kraaide Kevin de Haan Victory!! in Hellevoetsluis.
Na een hele mooie voorronde met een gemiddelde van bijna 220 scratch mocht Kevin
als 3e de finale in. Na een rustige “ingooigame” van 234, klapte hij direct daarna een
game van 289 er achteraan en daar had niemand in de finale meer van terug.
Met een bijna onwerkelijke scratchscore van 248 gemiddeld (over 5 games) mag
Kevin zich terecht kampioen noemen.
Minder gelukkig waren Carlo Tomas, die in de Klasse 1 finale als 13e eindigde (192,50
scratch), en David Witteveen, die in de Klasse 2 finale als 18e eindigde (166,25) .
Andere deelnemers waren: Ferrell Khoo (199,80), Denise Kruithof (168,00), Arjan van
Kranenburg (171,20) en Desirée van Stokrom (135,20)
Ook al valt het voor sommigen van jullie misschien wat tegen, toch wil HBBScheveningen iedereen feliciteren met zijn/haar prestatie!
Oh, enne Kevin……daar moet op gedronken worden he!! ;-)
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DEELNAME ANDERE TOERNOOIEN
Naast het succes in Hellevoetsluis was onze vereniging
ook vertegenwoordigd op andere toernooien.
17e Open Menheerse:
In dit dubbeltoernooi wisten Kevin de Haan en David Witteveen op 9 Oktober jl. in
Middelharnis beslag te leggen op een mooie 4e plaats.
Justin de Haan en Manuel Padding waren helaas minder gelukkig, hun score in de
voorrondes was goed voor een 31e plaats.
31e Jeroen Bosch Toernooi:
Dit Bossche scratchtoernooi werd voor het eerst sinds 10 jaar weer georganiseerd op
12 t/m 16 Oktober jl. en kende als vanouds vele topbowlers als deelnemer, dus ook
onze toppers! 
Er werd gespeeld in diverse klassen, waardoor de kansen beter werden verdeeld.
In de Masterklasse waren er helaas geen finaleplaatsen, ondanks het feit dat er toch
wel redelijk werd gegooid door Arjan van Kranenburg (18e/207 gem.), Peter Knijff
(21e/203 gem.) en Angelo Tomas (24e/201 gem.)
In de 1e klasse was er wel een finaleplaats, en alwéér voor Kevin de Haan (PBA, pas
op!!  ). Na een goede voorronde en halve finale, wist hij met een gemiddelde van
216 (over 12 games) beslag te leggen op de hele mooie 2e plaats.
Voor Carlo Tomas eindigde dit toernooi helaas na de voorronde, met zijn mooie
gemiddelde van bijna 201 was de 20e plaats het hoogst haalbare.
Ook in de 2e klasse was HBB vertegenwoordigd.
David Witteveen was zeer onder de indruk dat hij in de voorronde met Tom van Vliet
op de baan mocht spelen. En hoewel ook hij niet verder kwam na de voorronde mag
David trots zijn op zijn 14e plaats met een gemiddelde van bijna 185.
Minder fortuinlijk was Justin de Haan, hij werd in deze klasse 29e met een gemiddelde
van 167.

De NBF heeft ook een eigen nieuwsbrief. Wil je niks missen van bowlend Nederland
meld je dan via de onderstaande link aan voor de NBF nieuwsbrief:
http://www.bowlingnbf.nl/nieuwsbrieven/aanmelden.php?id_nieuwsbrief=5
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TRAINERSOPLEIDING RICHARD ADDAE
(door Richard Addae)
Het weekend van 22 Oktober was de eerste opleiding dag tot Bowlingtrainer
Ik was een van de jongste cursisten, maar toch voelde ik mij oud.
De bowlingstijl en de meeste oefeningen die mij nog deze eeuw bij het jeugdbowlen
in Venray zijn aangeleerd zijn al weer achterhaald. Ook voor mij wordt het de
komende periode veel oefenen om jeugdleden het juiste aan te kunnen leren.
Inhoudelijk was het niet de zwaarste dag, maar er kwamen wel veel verschillende
onderwerpen aan bod zoals: veiligheidsaspecten (tijdens trainingen), materialen en
hulpmiddelen waaronder de juiste tape op de juiste plek in je duimgat plakken,
bowlingoefeningen voor een betere aanloop en zwaai, methodes om zo goed
mogelijk les te kunnen geven en bowlers stimuleren om zelf na te denken en ze
zodoende te laten leren.
Nog 2 lessen en dan heb ik niveau 1 afgerond wat betreft het opdoen van kennis.
Voordat ik een certificaat krijg dien ik ook een X-aantal uur les gegeven te hebben.
Mijn focus ligt in eerste instantie op onze jeugdleden, maar laat het mij vooral weten
als je als senior lid van HBB graag training wilt krijgen, stuur hiervoor een email naar:
voorzitter@hbb-scheveningen.nl
Ik gun iedereen een gemiddelde van 200, maar daar kan ik helaas nog niet bij helpen.
De opleiding die ik nu volg richt zich vooral op nieuwe bowlers en op bowlers met
een gemiddelde tot 160.
Groeten, Richard.

JARIGEN KOMENDE PERIODE (26 OKT T/M 30 NOV)
14-11 Ferrell Khoo
23-11 Liam Fraai

29-11 Yvonne Hartman
30-11 Justin de Haan

Tot zover deze nieuwsbrief.
Mocht je zelf nog ideeën hebben, of iets anders leuks te melden hebben, stuur je
kopij dan naar secretariaat@hbb-scheveningen.nl
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